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Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR) 
Župné námestie 5-6 
812 41 Bratislava  
IČO: 308474 51 
 

2. Kontaktná osoba:   

JUDr. Martin Boržík, LL.M. 
Telefón: 0915/995846 
E-mail: martin.borzik@tenderone.sk  
Internetová adresa: www.ivpr.gov.sk  

3. Názov predmetu zákazky:  

Právne a advokátske služby pre ženy, zažívajúce násilie 
 
4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: 

sídlo OZ Fenestra Košice, resp. iné miesta poskytovania pomoci v Košiciach, okresné súdy v 
Košiciach a Krajský súd Košice 

5. Stručný opis zákazky 

Predmetom zadávania zákazky sú špecifické služby s rámcovým plnením, ktoré spočívajú vo 
výkone právno-poradenskej a advokátskej činnosti pre ženy, zažívajúce násilie, a to najmä na 
pôde občianskeho združenia Fenestra, Festivalové nám. 2, Košice, avšak v prípade potreby 
pôjde i o potreby právneho zastúpenia týchto žien na súdoch v Košiciach. 

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia: 

Rozsah a špecifikácia: 

Vo všeobecnosti ide o poskytovanie právnych a advokátskych služieb v občiansko-právnych 
a/alebo trestných veciach v prípadoch násilia na ženách, resp. domáceho násilia na ženách 
v nasledovnej štruktúre:  

- služby právneho poradenstva: konzultácie poskytované klientkam (bez zastupovania), 
príprava písomností, odpovedanie súdu, odvolanie sa proti rozsudku, konzultácia 
poradenským pracovníčkam a pod., 
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- právne zastupovanie klientok na súde: právne poradenstvo/konzultácie s klientkami, 
príprava písomností, účasť na pojednávaniach, v prípade trestných vecí aj na výsluchoch 
na polícií, právne zastupovanie v občiansko-právnych veciach (rozvod, úprava práv 
a povinností k maloletým deťom, vylúčenie z užívania bytu, vysporiadanie BSM a pod.), 
v trestných konaniach, zastupovanie žien ako poškodených a pod. 

Požiadavky na uchádzača/dodávateľa: 

1. Uchádzač musí byť osobne advokátom/advokátkou, zapísaným v Slovenskej 
advokátskej komore, o čom predloží kópiu dokladu (príp. internetový link na takýto 
zápis, resp. ho obstarávateľská organizácia preverí pri predložení ponuky), 

2. uchádzač musí mať min. 3 roky praxe v prípadoch s prvkom násilia na ženách, resp. 
domáceho násilia a pod., a zároveň prax v strategickej litigácii v tejto oblasti, o čom 
podá čestné vyhlásenie. 

7. Cena a spôsob určenia ceny 

• Cena za predmet zákazky v každej časti musí zahŕňať všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky tak, ako budú uvedené ďalej. 

• Uchádzač stanoví jednotlivo cenu: 
o za 1 hodinu poradenstva, poskytovaného klientkam alebo konzultačným 

pracovníkom na pôde OZ Fenestra, pričom predpokladané množstvo hodín 
v r. 2015 bude 600, 

o za 1 hodinu právneho zastupovania na OS alebo KS v Košiciach, pričom 
predpokladané množstvo hodín v r. 2015 bude 200. 

• V prípade výkonu poradenstva v mieste OZ Fenestra alebo na OS/KS v Košiciach sa 
do hodín neráta presun advokáta do a z miesta výkonu poradenstva, resp. právneho 
zastupovania.  

• Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou 
v bode 6 a 7 tejto Výzvy. 

• Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-
mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s 
kontaktnými  údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
alebo v jeho mene.  

• Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
• Uchádzačovi predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

do 19.999 € bez DPH 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby 

Lehota dodania služby: v priebehu roka 2015  

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  



Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za predmet zákazky (cena za hodinu 
poradenstva, prenásobená počtom 600 hodín a cena za hodinu právneho zastupovania, 
prenásobená počtom 200 hodín) s DPH.  
 
Ponuku uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu, verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom (cena s DPH) za 
celkové predpokladané služby. Uchádzač uvedie štruktúru ceny v ponuke – 1 hodina 
poradenstva a 1 hodina právneho zastupovania.  
 
Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané emailom. S úspešným uchádzačom sa bude 
uzatvárať rámcová zmluva o poskytovaní právnych a poradenských služieb. 

 12. Použije sa elektronická aukcia  

Nie 

13. Podmienky účasti   

• Uchádzač predloží cenovú ponuku (cena celkom s DPH) na predmet zákazky, ktorý je 
špecifikovaný v bode 6 tejto Výzvy. 

• Uchádzač predloží aktuálnu kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (resp. 
doklad podľa bodu 6 tejto Výzvy).  

• Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že má min. 3 roky praxe v prípadoch 
s prvkom násilia na ženách, resp. domáceho násilia a pod., a zároveň prax 
v strategickej litigácii v tejto oblasti 

• Uchádzač vyplní prílohu č. 1 ku tejto Výzve – návrh na plnenie kritéria. 
 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Poštou, alebo osobne na sekretariát:  
Inštitút pre výskum práce a rodiny 
Župné námestie 5-6 
812 41 Bratislava 

alebo e-mailom na adresu: martin.borzik@tenderone.sk    

Ponuky doručené poštou sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením mena, sídla uchádzača 
alebo miesta podnikania a mailovej adresy kontaktnej osoby. 

Označenie ponuky uchádzača: SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ 

Heslo súťaže: Právne a advokátske služby pre ženy, zažívajúce násilie 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 09. júla 2015 do 09:00 hod na 
sekretariát IVPR, alebo na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Ponuky sa predkladajú 
v slovenskom jazyku. 

15. Ostatné: 
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• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 
pričom následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom. 

• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
zadávania zákazky. 

 
 

Príloha č. 1 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, 
IČO, 
Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Názov položky Cena  
bez DPH za 1 

hodinu 

Predpokladaný 
počet hodín 

Cena 
celkom 

bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

1 hodina právneho poradenstva  600   
1 hodina právneho zastupovania pred 
súdom 

 200   

CENA CELKOM: ----------------- -----------------   
 
Som/nie som platcom DPH (nehodiace sa prečiarknite). 
V prípade, že nie ste platcom DPH, do položky cena spolu s DPH zopakujte cenu bez DPH. 
 
 
V .................................. dňa ................................. 
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